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15 de Março de 2020

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.
Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

em 2024, segundo a consultoria.
§ 7 MarketsAndMarkets. A taxa de crescimento
anual prevista é de 16,6%, o que deve fazer o
faturamento saltar 118% de 2018 a 2024. A principal
aplicação da tecnologia nesse período é para
segurança pública, como já acontece no Rio de
Janeiro.
Fonte

(adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

§ 1 Um novo site chamado aiportraits.com
transforma suas fotos em retratos artísticos antigos.
Antes de você tentar converter a sua imagem, a
página deixa claro que não guarda ou comercializa
os dados de usuários.
§ 2 O AI Portraits foi feito com base em uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores do MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) junto
com a IBM, que tem a plataforma de inteligência
artificial que chama de Watson.
§ 3 Essa nova aplicação não apenas adiciona
características peculiares de pinturas de época com
base nas feições da sua foto, mas utiliza um 6
conceito de inteligência artificial, chamado rede
generativa adversa, para criar do zero novos
detalhes de imagens. Com isso, fotos de diferentes
estilos irão gerar resultados distintos.
§ 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos e
outro para a modificação das imagens. O algoritmo
do site foi treinado com 45 mil imagens de pintura a
óleo tinta e aquarela.
§ 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site. A questão
da privacidade ganhou evidência nas últimas
semanas em razão de termos confusos de uso e
gestão de dados do aplicativo russo FaceApp, que
mostra sua aparência com diferentes visuais,
inclusive como idoso. A empresa esclareceu que
apaga os dados de usuários após 48 horas, que os
dados não são enviados à Rússia e que não
comercializa informações para terceiros. Mas até
chegar a esse ponto o app já tinha virado alvo de
investigação do governo dos Estados Unidos,
preocupado com outro caso de influência
internacional em eleições presidenciais, como o
ocorrido em razão do compartilhamento indevido de
dados de aplicativos do Facebook com uma empresa
de marketing político chamada Cambridge Analytica.
§ 6 Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google. Logo, a tendência global, que requer
algoritmos de inteligência artificial para funcionar,
tem faturamento estimado em 7 bilhões de dólares
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fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01
"Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google." (§. 6)
No que diz respeito aos termos da oração, o trecho
em negrito corresponde a um:
a)
b)
c)
d)
e)

Complemento nominal.
Adjunto adverbial.
Aposto.
Agente da passiva.
Adjunto adnominal.
Questão 02

Assinale a alternativa em que a frase está pontuada
INCORRETAMENTE.
a) § 4 O algoritmo do site foi treinado com 45 mil
imagens de pintura a óleo tinta e aquarela.
b) § 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site.
c) § 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos
outro para a modificação das imagens.
d) § 7 A taxa de crescimento anual prevista é de
16,6%, o que deve fazer o faturamento saltar
118% de 2018 a 2024.
e) § 3 Com isso, fotos de diferentes estilos irão gerar
resultados distintos.
Questão 03
A desinência nominal da palavra servidores (§ 5)
seria:
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a)
b)
c)
d)
e)

es.
Não há desinência nominal na palavra.
serv.
dores.
ser.
Questão 04

Qual dessas frases não poderia intitular o texto
considerando o assunto abordado?
a) Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos
b) Países estão preocupados com o mercado de
reconhecimento facial e a proteção de dados
c) O crescimento da industria de reconhecimento
facial é uma tendência global
d) Privacidade,
inteligência
especial
e
reconhecimento facial
e) Pesquisadores desenvolvem App de Inteligência
Artificial para reconhecimento artificial
Questão 05
"Um novo site chamado aiportraits.com transforma
suas fotos em retratos artísticos antigos". (§ 1)
O sujeito da oração pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Sujeito Oculto ou Elíptico.
Oração sem Sujeito.
Sujeito Composto.
Sujeito Simples.
Sujeito Indeterminado.
Questão 06

Logo, a tendência global, que requer 18 algoritmos
de inteligência artificial para funcionar, tem
faturamento estimado em 7 bilhões de dólares em
2024, segundo a consultoria. (§ 6)
A palavra em negrito pode ser classificada como
uma:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção conclusiva.
Conjunção causal.
Conjunção concessiva.
Conjunção adversativa.
Conjunção aditiva.
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Questão 07
Assinale a frase que em o pronome é empregado de
maneira INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Já tenho dinheiro para eu comprar aquela casa.
Vocês saíram antes de mim?
Vou comprar aquela blusa para mim.
Ainda faltam dez dias para mim ir ao show.
Aquele presente era para mim.
Questão 08

Acerca do emprego da crase, julgue as frases
abaixo.
I - Por não ter carro, Pedro precisou vir à pé.
II - Espero que você fique bem à vontade nessa
reunião.
III - O casal pediu bife à Oswaldo Aranha.
Estão CORRETAS as seguintes proposições.
a)
b)
c)
d)
e)

II e III.
II.
III.
I, II e III.
I e III.
Questão 09

"Frases felizes...Frases encantadas... Ó festa dos
ouvidos! Sempre há tolices muito bem ornadas...
Como há pacóvios bem vestidos."
(Mario Quintana).
A palavra "pacóvios" pode ser substituída sem
prejuízo para o sentido da frase por:
a)
b)
c)
d)
e)

Ignorantes.
Indelicados.
Dissimulados.
Arrogantes.
Cruéis.
Questão 10

Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas CORRETAMENTE.
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a)
b)
c)
d)
e)

ascenção - quis - jeito - emponderamento
licensa - descanço - estender - chuchu
xingar - beje - cambito - perturbar
excessão - ancioso - subcídio - paralizado.
asterisco - encomodar - mexer - sobrancelha

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 13

Informática
Questão 11
A maioria dos gerenciadores de e-mail, incluindo
Gmail, Yahoo, Microsoft Outlook e Mozilla
Thunderbird, permite que você envie um único e-mail
para um grande número de destinatários. Você pode
fazer isso colocando todos os destinatários no
campo:
( I ) Para
( II ) CC
( III) CCO
(__) Sigla para "cópia oculta". Apesar de também ser
uma cópia, a pessoa que recebe esse e-mail não
consegue ver quem mais recebeu uma cópia deste.
(__) É o destinatário original do e-mail. A mensagem
pode ser enviada para mais de um destinatário, e
todos dessa lista saberão quem recebeu o e-mail.
(__) Sigla para o termo "com cópia". Geralmente, é
enviado para quem é interessado, mas não é o
destinatário principal do e-mail. Todos que recebem
essa cópia conseguem ver o endereço de quem
mais a recebeu.
Marque a alternativa que apresente a sequência
CORRETA de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I, III e II.
II, III e I.
III, I e II.
III, II e I.
Questão 12

Atalhos de teclado são teclas ou combinações de
teclas que fornecem uma maneira alternativa de
fazer algo que você normalmente faria com um
mouse. É um atalho presente em todos os
navegadores de internet e também em editores de
texto que possibilita que você procure uma palavra
ou frase no documento ou página em questão.
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CTRL + U
CTRL + F
CTRL + P
CTRL + E
CTRL + N

Quem utiliza diariamente a Internet, geralmente abre
milhares de sites ao fim de um dia. Encontrar um site
dentro daqueles que foram visitados, por vezes,
pode tornar-se uma dor de cabeça. São
hiperligações (ou links) que se guardam em um
navegador, para serem consultados, abertos ou
enviados, mais tarde.
Marque a alternativa CORRETA para o conceito
acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Downloads.
Notificações.
Favoritos.
Hiperlinks.
Arquivos temporários.
Questão 14

Algo que pode acontecer quando o usuário envia
vários arquivos para impressão ao mesmo tempo é
algum deles "travar" e acabar afetando toda as
impressões na sequência. Para tentar resolver esse
problema o Windows possui um recurso que
possibilita deletar uma ou mais impressões que são
visualizadas e uma janela de:
a)
b)
c)
d)
e)

Fila de impressão.
Propriedades da impressora.
Configuração de digitalização.
Impressoras e Scanners.
Gerenciador de dispositivos.
Questão 15

Basicamente, um __________ é um arquivo de texto
muito
simples,
cuja
composição
depende
diretamente do conteúdo do endereço Web visitado.
Por exemplo, a maioria do sites armazenam
informações básicas, como endereços IP e
preferências sobre idiomas, cores, etc. Contudo, em
portais como o Gmail e o Hotmail, nomes de
usuários e senhas de e-mail também fazem parte
deles.
Marque a alternativa que completa a lacuna
corretamente.
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a)
b)
c)
d)
e)

broadcasts
feeds
streaming
cookies
pop-ups

Conhecimentos Específicos
Questão 16
De acordo com o artigo 22 da Lei de Licitações (Lei
nº 8.666/93) assinale a opção que condiz com as
modalidades de licitações:
a) Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de
edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
b) Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu
objeto,excepcionalmente cadastrados, escolhidos
e convidados em número mínimo de 04 (quatro)
pela unidade administrativa, a qual afixará, em
local
apropriado,
cópia
do
instrumento
convocatório e o estenderá aos demais
cadastrados na correspondente especialidade que
manifestarem seu interesse com antecedência de
até 48 (quarenta e oito) horas da apresentação
das propostas.
c) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que em qualquer fase
comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de
seu objeto.
d) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens imóveis
inservíveis para a Administração ou de produtos
ilegalmente apreendidos ou penhorados, a quem
oferecer o maior lance, excepcionalmente
superior ao da avaliação.
e) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a
alienação de bens imóveis, a quem oferecer o
maior lance, igual ou superior ao valor da
avaliação.

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Questão 17
Com base nos procedimentos de reajuste no preço
dos contratos administrativos, é INCORRETO
afirmar:
a) Pode ocorrer por dois critérios: pela aplicação de
índices previamente estabelecidos ou pela análise
da variação dos custos na planilha de preços.
b) O reajuste é uma maneira de retornar ao
equilíbrio econômico e financeiro pela defasagem
do preço ao longo do tempo, tornando os valores
corrigíveis automaticamente de acordo com um
índice de preços, compensando, assim, o impacto
da inflação.
c) O reajuste e a repactuação não podem ocorrer de
forma simultânea, sendo que apenas uma estará
prevista no contrato.
d) O reajuste tem prazo determinado para sua
ocorrência, contado da data da emissão da ordem
de serviço.
e) A legislação vigente permite que o reajuste em
contratos seja aplicado a partir de um ano
contado da data de apresentação da proposta de
serviço ou do orçamento referente a ela.
Questão 18
Acerca da Comissão de Licitação, assinale a
alternativa correta:
a) As comissões de licitação devem ser renovadas a
cada dois anos.
b) A comissão permanente ou especial terá no
mínimo cinco membros, sendo pelo menos três
deles servidores qualificados pertencentes aos
quadros
permanentes
dos
órgãos
da
Administração responsáveis pela licitação.
c) É formada por agentes públicos nomeados pelo
governo, cujas funções são receber, examinar e
julgar os documentos e os procedimentos
relativos às licitações públicas nas modalidades
concorrência, tomada de preços e convite.
d) A investidura dos membros das Comissões
permanentes não excederá a dois anos, vedada a
recondução da totalidade de seus membros para
a mesma comissão no período subsequente.
e) Para as licitações de obras, serviços ou aquisição
de equipamentos, a comissão para julgamento
dos pedidos de inscrição em registro cadastral,
assim como sua alteração ou cancelamento, não
tem necessidade de ser integrada por
profissionais legalmente habilitados.
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Questão 19
Acerca do Portal Transparência,
alternativa INCORRETA:

assinale

a

a) Tem o objetivo de garantir e ampliar a
transparência da gestão pública e fortalecer a
participação social na fiscalização dos gastos e
investimentos do Poder Executivo.
b) A Lei Complementar 131, também conhecida
como Lei da Transparência obriga a União, os
estados e os municípios a divulgar seus gastos na
Internet em tempo real.
c) O descumprimento da lei pode ser denunciado
aos Tribunais de Contas dos estados ou ao
Ministério Público por qualquer cidadão, partido
político, associação ou sindicato.
d) A União, Estados, Distrito Federal e os municípios
não são obrigados a divulgar as licitações,
despesas e remuneração de servidores no portal
transparência.
e) O Portal da Transparência é um canal pelo qual o
cidadão pode acompanhar a utilização dos
recursos
arrecadados
com
impostos
no
fornecimento de serviços públicos à população,
além de se informar sobre outros assuntos
relacionados à Administração Pública.
Questão 20
O pregão eletrônico é realizado quando há disputa
pelo fornecimento de bens ou serviços comuns feitas
à distância em sessão pública, por meio de sistema
que promova a comunicação pela internet. Acerca do
pregão, assinale a alternativa CORRETA.
a) Os pedidos de esclarecimentos referentes ao
processo licitatório serão enviados ao pregoeiro,
até quinze dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, por meio eletrônico,
na forma do edital.
b) Nas licitações para aquisição de bens e serviços
comuns não será obrigatória a modalidade
pregão, sendo preferencial a utilização da sua
forma eletrônica.
c) O prazo fixado para a apresentação das
propostas e dos documentos de habilitação não
será inferior a quinze dias úteis, contado da data
de publicação do aviso do edital.
d) A licitação na modalidade de pregão é
condicionada
aos
princípios
básicos
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa,
vinculação
ao
instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, bem como
aos princípios correlatos da razoabilidade,
ASSISTENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

competitividade e proporcionalidade.
e) O pregão, na forma eletrônica, pode ser aplicado
em contratações de obras, locações imobiliárias,
alienações, bens e serviços especiais, incluídos
os serviços de engenharia.
Questão 21
Segundo a Lei de Licitações (nº 8.666/93), são
princípios que deverão ser observados no
julgamento das licitações, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Moralidade.
Igualdade.
Legalidade.
Operabilidade.
Probidade administrativa.
Questão 22

Com base na lei 8.666/93, assinale a afirmativa
correta no que se trata sobre a aquisição de bens e
serviços:
a) No processo de licitação não poderá ser
estabelecida margem de preferência para bens e
serviços produzidos ou prestados por empresas
que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
b) Para a aquisição de bens e serviços comuns pela
União será obrigatória a modalidade pregão,
sendo preferencial a utilização da sua forma
eletrônica.
c) É possível a realização de licitação cujo objeto
inclua bens e serviços sem similaridade ou de
marcas,
características
e
especificações
exclusivas,
mesmo
que
tecnicamente
injustificável, ou ainda quando o fornecimento de
tais materiais e serviços for feito sob o regime de
administração contratada, previsto e discriminado
no ato convocatório.
d) Em igualdade de condições, como critério de
desempate,
será
assegurada
preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos
no estrangeiro.
e) Para aquisição de bens e serviços comuns pela
União será obrigatória a modalidade tomada de
preços.
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Questão 23
O Estatuto de Licitações permite a dispensa de
licitação, que é a possibilidade de celebração direta
de contrato entre a Administração Publica e o
particular, desde que preenchidos os requisitos
previstos na lei. A licitação é dispensável na seguinte
situação:

b)

a) Para contratação de artistas de grande
repercussão.
b) Para realização de serviços de manutenção.
c) Na contratação de serviços técnicos profissionais
especializados relativos a estudos técnicos,
perícias, restauração de obras de arte e outros.
d) Para obras e serviços de engenharia de valor até
30% (trinta por cento) do limite previsto em lei.
e) Para contratação de serviços jurídicos e de
contabilidade pela administração pública.

d)

Questão 24
Assinale a alternativa que não está inclusa entre as
modalidades de contrato administrativo, conforme a
Lei nº 8.666/93:
a)
b)
c)
d)
e)

Contrato de comodato.
Contrato de obra pública.
Contrato de gestão.
Contrato de serviço.
Contrato de concessão.
Questão 25

A Lei n.º 8.666/1993 dispõe que as licitações serão
processadas e julgadas em conformidade com vários
princípios. Assinale a opção que não corresponde a
um princípio expressamente previsto na Lei de
Licitações:
a)
b)
c)
d)
e)

Vinculação ao Instrumento Convocatório.
Princípio da Publicidade.
Princípio da Moralidade.
Economicidade e Eficiência
Boa-fé e probidade.
Questão 26

Com base da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, é INCORRETO afirmar:
a) A execução do contrato deverá ser acompanhada
e fiscalizada por um representante da
Administração
especialmente
designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo
ASSISTENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

c)

e)

e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a
sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento.
O contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
A multa impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas pela Lei de Licitações.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas.
Questão 27

Assinale a alternativa que não consiste em uma das
sanções que estão previstas na Lei nº 8.666/93 em
decorrência da inexecução total ou parcial do
contrato:
a) Advertência.
b) Prisão do responsável.
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a "Administração Pública".
d) Suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois
anos.
e) Multa.
Questão 28
Acerca das licitações desertas e fracassadas, é
CORRETO afirmar:
a) Licitação fracassada é aquela que nenhum
proponente interessado comparece ou por
ausência de interessados na licitação.
b) Licitação deserta ocorre quando nenhum
proponente é selecionado em decorrência de
inabilitação ou de desclassificação das propostas.
c) A diferença entre as licitações desertas e
fracassadas é que a deserta ocorre quando
nenhum proponente interessado comparece ou
por ausência de interessados na licitação e a
fracassada ocorre quando nenhum proponente é
selecionado em decorrência da inabilitação ou
desclassificação das propostas.
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d) Na licitação deserta, quando os licitantes forem
inabilitados
ou
as
propostas
forem
desclassificadas, a administração poderá fixar os
licitantes o prazo de oito dias para a apresentação
de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo,
facultada, no caso de convite, a redução deste
prazo para três dias úteis.
e) Na licitação fracassada torna-se dispensável a
licitação quando a Administração pode contratar
diretamente,
desde
que
demonstre
motivadamente existir prejuízo na realização de
uma nova licitação e desde que sejam mantidas
todas as condições preestabelecidas em edital.
Questão 29

II. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos
órgãos e entidades da Administração Pública.
III. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas
necessárias para aproveitar as peculiaridades do
mercado, visando economicidade.
IV. Submeter-se às condições de aquisição e
pagamento completamente distintas às do setor
privado.
Diante das afirmativas, assinale as opções corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas IV está correta.
Apenas III está correta.

De acordo com a Lei nº 8.666/93, as obras e os
serviços só poderão ser licitados quando:
I.Houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório.
II.Existir orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os seus custos
unitários.
III.Houver previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes
de obras ou serviços a serem executadas no
exercício financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;
IV.O produto dela esperado estiver contemplado nas
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata
o art. 165 da Constituição Federal, quando for o
caso.
Após o julgamento das afirmativas, assinale a
alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

IV está correta.
I e IV estão corretas.
I, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
II está correta.
Questão 30

De acordo com o artigo 15 da Lei 8.666/93 (Lei de
Licitações), as compras, sempre que possível,
deverão:
I. Atender ao princípio da padronização, que
imponha compatibilidade de especificações técnicas
e de desempenho, observadas, quando for o caso,
as condições de manutenção, assistência técnica e
garantia oferecidas.
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